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Gildefeest te Herselt op 24-25/6/2017
Zaterdag Schietspel
Verzamelen geblazen in het lokaal café ’t Dorp, magere opkomst die voor enkele
schutters te verantwoorden was omdat het schietterrein dichterbij was dan de
verzamelplaats. Vertrekken dus naar Herselt waar bij aankomst de overige schutters ook
waren gearriveerd. Tom, Leo, Jan, Krol, Kenny en Patrick waren de schutters voor het spel,
Danny, Jos en Ben namen deel als reserve schutters en zij mochten het onder elkaar
uitvechten voor de felbegeerde (??) trofee. De koning bracht de nodige formaliteiten in orde
en zorgde voor de drankbonnen en moest dan spijtig genoeg het strijdperk verlaten wegens
andere verplichtingen. Geen nood, zonder K gaat het ook, dat is dan ook bewezen met het
behalen van een eervolle tweede plaats. Naar ik vernomen heb was bij de reserven de
spanning te snijden tot bij het laatste schot en is uiteindelijk Danny de winnaar geworden.
Proficiat aan allen!!
Zondag Schoon inkomen, dans-, vendel- en roffelwedstrijden
Wederom verzamelen geblazen in cafe ’t Dorp, deze keer meer volk op de afspraak.
Vertrekken dan maar en aangekomen op het feestterrein was het uitpakken en alle attributen
in orde brengen. Een flinke wandeling naar de startplaats en daar wachten op de start. Met
enkele kleine organisatorische foutjes zoals plaatjesdragers en nummers is alles toch op zijn
pootjes terechtgekomen en het schoon inkomen is verder goed verlopen. We hadden een vrij
behoorlijke groep mede dankzij de medewerking van Stefaan met het vendel en Hilde met de
accordeon. Resultaat was ergens rond de twintigste plaats. Anders was het bij de wedstrijd
roffelen, er was geen jury aanwezig en een kwartier voor de aanvang heeft men de tamboer,
van de aan de stoet deelnemende fanfare, kunnen overhalen om voor jury te spelen. Onze
roffelaar (ik dus) was alles behalve in form, misschien te goed gefeest de dag voordien,
heeft redelijk wat schoonheidsfouten gemaakt met als resultaat een plaats in de
staartgroep. Hopelijk volgende keer beter.
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Jaarlijks schietspel van de Hoge Gilderaad der Kempen
met als organisator de Sint Norbertusgilde van Tongerlo.
Op zondag 11/6/2017 was het voor onze ploeg verzamelen geblazen in het gildelokaal
van de Sint Norbertusgilde van Tongerlo. Ondanks een pijnlijk forfait van Leo, waren we toch
nog met een flinke vertegenwoordiging van acht schutters: Patrick, Jan, Tom, Kenny, Krol, Flu
en als reserven Jos en Ben samen met de respectievelijke echtgenotes, vriendin, dochtertje
en (schoon)moeder als supporters. Voor de Krol was het zijn vuurdoop in dit soort van
wedstrijd maar met de nodige fritten, curryworsten en ice tea’s heeft ‘m de spanning en
strijd doorstaan. We waren niet de sterren van het spel maar mogen toch fier zijn op het
behaalde resultaat, bij de reserven was het beter, proficiat voor Ben, hij heeft daar de
trofee van beste reserve behaald en mocht in tegenstelling tot vorig jaar deze keer de
trofee behouden, we hebben wel pas op het einde van de wedstrijd vernomen dat er niet
meer dan twee reserve schutters waren. Desondanks dikke proficiat aan de beide reserven.
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